
     

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Φαρκαδόνα  14/04/2020 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ       Αρ. πρωτ.: 3297 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ      Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Ταχ. Δ/νση : Γ. Γεννηματά 1 
Ταχ. Κώδικας : 42031 
Πληροφορίες  : Τσιαούση Ελένη 
Τηλέφωνο : 2433350035 
Fax  : 2433350018 
e-mail  : tsiaousi@e-farkadona.gov.gr 

ΠΡΟΣ 

Αποδέκτες 
(όπως ο πίνακας αποδεκτών) 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Πρακτικογράφο Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

 
Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» 

 

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου « «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης 

Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), 

γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους 

της Χώρας δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία 

α), β), και γ) διατάξεις.  

ΚΑΛΕΙΣΤΕ σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Φαρκαδόνας που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 9.30 

π.μ.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣHΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 

1) Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των 

μελών του συλλογικού οργάνου. 

2) Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται 

στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. 

3) Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών. 

4) Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί 

απόφαση. 

 



 

 

5) Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους 

επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) 

ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η 

ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας 

της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Φαρκαδόνας ήτοι: α) στο email της κας Τσιαούση 

Ελένης (tsiaousi@e-farkadona.gov.gr) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του 

Δήμου Φαρκαδόνας (dimosfarkadonas@yahoo.gr) 

6) Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την 

ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών 

από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε 

συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη 

συμμετέχοντα (απόντα). 

7) Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να 

ενημερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά τη γραμματεία της οικονομικής επιτροπής  τηλ. 

2433350035  

8) Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας 

και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία 

και δεν υπάρχει φυσική παρουσία. 

9) Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον 

Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων 

αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

10)Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

 

Συνημμένα: 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 

 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΣΤΙΣ 

22/04/2020  ΠΟΥ  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΜΕ  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  3297/14-04-2020 

Θέμα  1ο Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 

δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και 

συνοδευτικού εξοπλισμού. 

Θέμα  2ο Εκ νέου Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού» 

προϋπολογισμού 150.000,00 € κωδ. 64-7131.001 

Θέμα  3ο Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής 

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

1. Γεωργολόπουλος Ιωάννης 

2. Κοσμάς Ευάγγελος 

3. Κακαΐτσα Ειρήνη   

4. Δημότσιος Δημήτριος 

5. Μεριβάκης Αθανάσιος 

6. Χαλβατζά Ελένη   


